
 
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

ULTRA ÇAMAŞIR SUYU
 
Klor bazlı, çift etkili kıvamlı çamaşır suyu.
 
Kullanma Talimatı: Güçlü formülü ile banyo, klozet, lavabo deliklerine dökülür ve yüzeyler silinerek 4
dakika bekledikten sonra durulanır. Zemin ve geniş yüzeyleri temizlemek ve hijyen sağlamak için 5 lt suya 
50-100ml ilave edilip silinir.  
Tüketicinin Dikkatine: Çamaşır 
•Metalleri aşındırabilir. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli 
gazlar açığa çıkarabilir (klorür).•Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkay
kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için 
rahat bir pozisyonda tutun. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve 
yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım 
alın. YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TEL
doktoru/hekimi arayın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı ulusal 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. •Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. •Gıda maddelerinden uzak 
tutunuz. •Kullanırken eldiven giyiniz. •
•Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. •Sadece orjinal kabında saklayın. •İpekli, yünlü ve renkli 
çamaşırlar ile suni ipek ve deri üzerinde kullanılmaz.  
Ürün Bileşimi: <%5-15 Anyonik Aktif 
Hidroksit(CAS No:1310-73-2), esans.
Depolama: Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
adet bidonlarda 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha f
başvurunuz. 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
C021 Ultra Çamaşır Suyu 5 L
C022 Ultra Çamaşır Suyu 20 L
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ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 
Klor bazlı, çift etkili kıvamlı çamaşır suyu. 

Güçlü formülü ile banyo, klozet, lavabo deliklerine dökülür ve yüzeyler silinerek 4
dakika bekledikten sonra durulanır. Zemin ve geniş yüzeyleri temizlemek ve hijyen sağlamak için 5 lt suya 

Çamaşır Suyu. DİKKAT. •Cilt tahrişine yol açar. •Ciddi göz tahrişine yol açar. 
•Metalleri aşındırabilir. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli 
gazlar açığa çıkarabilir (klorür).•Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. •Koruyucu eldiven/koruyucu 
kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile 

SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için 
utun. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve 

yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım 
alın. YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TEL
doktoru/hekimi arayın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı ulusal 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. •Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. •Gıda maddelerinden uzak 
tutunuz. •Kullanırken eldiven giyiniz. •El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.  
•Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. •Sadece orjinal kabında saklayın. •İpekli, yünlü ve renkli 
çamaşırlar ile suni ipek ve deri üzerinde kullanılmaz.   

15 Anyonik Aktif Madde, <%5 Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681
2), esans. 

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
adet bidonlarda 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 

Barkod 
Ultra Çamaşır Suyu 5 L (Koli içi adet 4) 8697903770
Ultra Çamaşır Suyu 20 L 8697903770

Güçlü formülü ile banyo, klozet, lavabo deliklerine dökülür ve yüzeyler silinerek 4-5 
dakika bekledikten sonra durulanır. Zemin ve geniş yüzeyleri temizlemek ve hijyen sağlamak için 5 lt suya 

Suyu. DİKKAT. •Cilt tahrişine yol açar. •Ciddi göz tahrişine yol açar. 
•Metalleri aşındırabilir. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli 

ın. •Koruyucu eldiven/koruyucu 
DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile 

SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için 
utun. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve 

yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım 
alın. YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya 
doktoru/hekimi arayın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı ulusal 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. •Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. •Gıda maddelerinden uzak 

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.  
•Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. •Sadece orjinal kabında saklayın. •İpekli, yünlü ve renkli 

Madde, <%5 Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-52-9), <%5 Sodyum 

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
azla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 

8697903770615 
8697903770622 


